HARDWOOD PROTECTOR to wydajny i wysokojakościowy środek do pielęgnacji
twardego drzewa egzotycznego o jasnobrązowym kolorze takiego jak teak, akacja, merbau,
bankiray i innych. Jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wyprodukowany na bazie
wody, jest bezwonny i niepalny. Ponadto jest łatwy w użyciu. Ze względu na swój skład
HARDWOOD PROTECTOR nie jest klasycznym tłustym olejem do impregnacji. W
porównaniu z typowymi olejami pozwala na zachowanie naturalnego, brązowego koloru
drewna aż do 4 razy dłużej. Doskonale chroni drewno przed negatywnym działaniem
czynników atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, słońce. Ponadto zabezpiecza drewno
przed wilgocią, pleśnią i grzybami.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
1. Przed zastosowaniem środka HARDWOOD PROTECTOR zabezpiecz oczy przed
podrażnieniem i nałóż gumowe rękawiczki. Odpowiednio przygotuj także swoje miejsce
pracy, przykrywając podłoże na którym będziesz olejować meble.
2. Poszarzałe (spatynowane) lub brudne drewno należy wyczyścić środkiem TEAK &
HARDWOOD CLEANER. W przypadku dużych zabrudzeń można także dodatkowo
wyszlifować powierzchnię mebli papierem ściernym.
3. Jeśli powierzchnia drewna jest chropowata, wyszlifuj ją delikatnie drobnoziarnistym
papierem ściernym. Przed naniesieniem środka HARDWOOD PROTECTOR drewno musi
być bezwzględnie suche (bez zacieków) i pozbawione kurzu.
4. Przed olejowaniem nowych mebli zaleca się wystawienie ich na wolne powietrze na około
1 tydzień, a następnie pokrycie ich środkiem do pielęgnacji drewna HARDWOOD
PROTECTOR. W tym czasie zalecamy chronić meble przed deszczem, który może
spowodować pojawienie się zacieków, utrudniających właściwe przygotowanie drewna do
olejowania.
5. Przed użyciem środka HARDWOOD PROTECTOR wstrząśnij butelkę przez około 1
minutę w celu wymieszania zawartości opakowania. Pokrycie mebli odpowiednio
wymieszanym środkiem pozwoli na uzyskanie jednolitego koloru drewna.
6. Zalecamy wypróbowanie środka HARDWOOD PROTECTOR na niewielkiej powierzchni,
(np. po wewnętrznej stronie stołu lub krzesła) w celu upewnienia się, że uzyskany kolor
drewna odpowiada Państwa preferencjom.
7. Czystą szmatką nanieś równomiernie cienką warstwę HARDWOOD PROTECTOR. Po
upływie ok. 30 minut czynność należy powtórzyć.
8. Zalecamy stosowanie środka HARDWOOD PROTECTOR do pielęgnacji mebli
ogrodowych przynajmniej raz w roku.
UWAGA:
1. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
2. Zawsze dobrze zakręcaj opakowanie.
3. Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal.
4. Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
5. W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie środka, niezgodne z jego
przeznaczeniem.
7. UWAGA. Chronić przed mrozem.

